
Regulamin uzyskania karty rowerowej 
w Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie 

 
Akty prawne, na podstawie których opracowano regulamin:  
1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151) 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowe-
rowej (Dz.U. 2013, poz. 512). 

 
Warunki ubiegania się o kartę rowerową 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później 
niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.  

2. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

3. Sprawdzenia kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel 
posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, organizowane 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  policjant posiadający specjalistyczne 
przeszkolenie, egzaminator lub instruktor. 

4. Egzamin teoretyczny sprawdza wiedzę ucznia dotyczącą przepisów ruchu drogowego 
obowiązujących pieszych i rowerzystów (tj. ogólne przepisy ruchu drogowego, obsługę 
i wyposażenie roweru, znaki i sygnały drogowe, manewry w ruchu drogowym, zasady po-
ruszania się na skrzyżowaniach), a także zasad zachowania w miejscu wypadku drogowe-
go i pierwszą pomoc. 

5.  Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeśli uczeń uzyskał co najmniej 
80 % punktów możliwych do otrzymania.  

6. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na placu manewrowym lub  w Miasteczku Ru-
chu Drogowego. Polega na wykonaniu zadań: przygotowanie roweru do jazdy, ruszanie 
z miejsca na płaskim terenie, jazda do przodu po prostej i łukach, jazda po łukach 
w kształcie cyfry 8, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach, wła-
ściwe reagowanie na znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym. 

7. Wynik części praktycznej egzaminu uważa się za pozytywny, jeśli uczeń prawidłowo wy-
konał co najmniej 90 % manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.  

8. Egzamin przeprowadzany jest w miesiącach: kwiecień – czerwiec. Dokładny termin, for-
mę i miejsce egzaminu ustala dyrektor szkoły. Informacja ta przekazana zostaje w dzien-
niku elektronicznym. 

 

Procedura uzyskania karty rowerowej 

1. Uczeń otrzymuje od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę 
rowerową lub samodzielnie pobiera go ze strony szkoły (załącznik 1). 

2.   Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową  w części dotyczącej danych 
osobowych dziecka uzupełnia rodzic/opiekun prawny. Następnie składa podpis w punk-
cie drugim w rubryce Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób wyra-
żając przez to zgodę na przystąpienie dziecka do egzaminu na kartę rowerową.  Zgoda 
rodzica jest jednocześnie deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy na ro-
werze. 



3.  W Arkuszu zaliczeń opinię wyraża również wychowawca klasy (podpis w punkcie 1).  

4.  Podpisany przez rodzica i wychowawcę klasy Arkusz zaliczeń uczeń przekazuje do nau-
czyciela techniki.  

5. Uczeń, który nie dostarczy do nauczyciela techniki w  wyznaczonym terminie uzupełnio-
nego Arkusza zaliczeń nie zostanie dopuszczony do egzaminu. 

6. W ustalonym terminie uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego.  

7. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do eg-
zaminu praktycznego z jazdy na rowerze. 

8.  Uczeń, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego dostarcza 
do nauczyciela techniki aktualne zdjęcie legitymacyjne. 

9.  Nauczyciel techniki uzupełniony Arkusz zaliczeń wraz ze zdjęciem przekazuje do dyrek-
tora szkoły. 

10.  Dyrektor szkoły na podstawie uzupełnionego Arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się 
o kartę rowerową wydaje uczniowi nieodpłatnie kartę rowerową. 

 
 

 

 


